
BDT på burk

Certifierad rening av BDT-avlopp. 
Allt i en burk, utan el.

10 års 
garanti*
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* möjlighet till förlängd garanti ges till konsument



En allt-i-ett-lösning för BDT-rening. 

4evergreen BDT på burk.

Som ledande leverantör av prefabricerade lösningar för 

avloppsvattenrening har vi glädjen att 

erbjuda en certifierad totallösning 

avsedd för BDT-avlopp (Bad-, Disk- och Tvättvatten). 

4evergreen BDT på burk är en produkt lämplig

för att rena BDT-avlopp från enskild fastighet.

Lösningen renar helt passivt utan el eller pumpar. 

Allt i en och samma burk.

4evergreen BDT på burk

Art.nr  04-005-1001 

Längd (cm) 184 

Bredd (cm) 140

Höjd (cm) 155-206

Höjd inlopp (cm) 125

Höjd utlopp (cm) 9

Vikt (kg)  120

Slamvolym(l)  1100

• Fungerar utan el eller mekaniska pumpar.

• Enkel installation, allt i samma burk.

• Certifierad teknik enligt EN12566-3.

• Minimalt behov av underhåll och tillsyn.

• Inget behov av att grävas om. 

• Tyst under drift.

• Lämplig för permanent- och fritidsboende.

• 24 timmars uppstartstid.
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Hur fungerar 4evergreen BDT på burk?

4evergreen BDT på burk är en prefabricerad produkt 

lämplig för att rena BDT-avlopp från enskilt hushåll. 

All rening av bad-, disk- och tvättvatten sker integrerat 

i en och samma burk.

Första reningssteget i 4evergreen BDT på burk är en 

integrerad slamavskiljning på totalt 1100 liter.  De 

flesta kommuner kräver idag slamavskiljning på 

minst 1000 liter för BDT-avlopp.

Efter slamavskiljningen leds vattnet via ett utloppsfilter, 

som skyddar mot eventuell slamflykt, vidare till den 

integrerade bioreaktorn för den biologiska reningen 

av avloppsvattnet. 

I bioreaktorn återfinns vårt beprövade biomedia, ett fiber-

material, som filtrerar avloppsvattnet i flera steg och en 

syresättning av reaktorn sker via självdrag. Ingen el eller 

pumpar behövs för att rena avloppsvattnet.

Den biologiska reningen av BDT-avloppet sker 

med  hjälp av bakterier som finns i biosteget. 

Hela processen sker i en och samma burk och det 

renade vattnet leds sedan till recipient så som 

infiltration i marken, stenkista eller motsvarande. 

4evergreen BDT på burk bygger på vår EN12566-3

certifierade teknik helt anpassad för svenska 

förhållanden. Kapaciteten på enheten är 

600 liter/dygn, året runt och kvaliteten 

på utgående vatten motsvarar hög skyddsnivå.

10 års Garanti  

Produkten som sådan har en lång livslängd.  

Vi kan med vårt orginal biomedia därför ge 

möjlighet till förlängd garanti på 10 år 

avseende produkt och funktion.   

     

Möjlighet till totallösning med WC

Utöver 4evergreen BDT på burk kan vi leverera 

sluten tank till WC-avloppet med tillhörande högnivålarm.

4evergreen BDT på burk är 

en kompakt allt-i-ett-lösning, 

för rening av BDT-avlopp.

4evergreen BDT på burk XL

4evergreen BDT på burk finns även i större

storlek för er med behov att ansluta fler

fastigheter till en och samma lösning.

Vår största lösning vi gjort för BDT-avlopp, 

hittills, är dimensionerad för 45 personer.

 
Vi erbjuder ett brett sortiment av slutna tankar upp till 50 000 liter.



Att leverera pålitliga och robusta produkter för vattenrening. 

Försäljningen sker genom återförsäljare i Sverige och genom 

vår höga geografiska närvaro förstår vi våra kunders behov i 

deras lokala marknad.

AB Evergreen Solutions   | 08-4100 77 27 | info@4evergreen.se |  www.bdtpåburk.se   

Stockholm | Göteborg | Borås | Umeå | Jönköping | Norrköping | Uppsala | Skurup

Din närmaste återförsäljare:
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